FHCSRAREPF/ ISRAF

نامهیتعرفه
آیین 


F
شورای نمایندگان شهر پوتسدام در نشست خود در تاریخ  08.05.2013آییننامهی تعرفهی زیر را مقرر داشته است:
تعرفههای استفاده از خدمات کتابخانهی شهر پوتسدام و استان براندنبورگ به شرح زیر است:
 .1کارت عضویت کتابخانه
(نکتههای  1.1تا  1.3شامل استفاده ی رایگان روزانه تا دو ساعت از اینترنت می شود) .
 1.1برای مدت  12ماه
 .aبزرگساالن
 .bسازمانها ،موسسات و غیره
 .cدانش آموزان  18سال به باال ،کارآموزان و دانشجویان با ارائهی کارت شناسایی مربوطه

€ 19,00
€ 29,00
€ 11,00

 .dشرکتکنندگان در دوره ی یکساله اجتماعی داوطلبانه ( )FSJو اعضای خدمت داوطلبانه ی فدرال ( )BFDبا
ارائهی مدرک مربوطه
€ 11.00
€ 11,00
 .eدریافتکنندگان بیمهی بیکاری  ALG Iبا ارائهی مدرک مربوطه
 .fدریافتکنندگان بیمهی بیکاری  ALG IIبر مبنای مجموعهی قوانین اجتماعی  ،SGB IIدریافتکنندگان کمک
دولتی جهت معاش و دریافتکنندگان کمک پایهای بر مبنای مجموعهی قوانین اجتماعی ،SGB XII
دریافتکنندگان خدمات بر مبنای قانون خدمات ویژهی پناهجویان و دریافتکنندگان کمک هزینهی مسکن با
رایگان
ارائهی مدرک مربوطه

 .gموسسات آموزشی در شهر پوتسدام ،وزارتخانههای استان براندنبورگ ،ادارات شهر پوتسدام برای اهداف کاری
رایگان
مرکز ملی پوستدام برای اهداف تجاری
رایگان
 .hکودکان و نوجوانان زیر  18سال
 1.1استفاده به مدت شش ماه

€ 11,00

 1.1کارت یکروزه

€ 2,50

 1.1صدور کارت عضویت المثتی در صورت گم شدن کارت عضویت معتبر
 .aافراد زیر  18سال ،دریافتکنندگان بیمهی بیکاری  ALG IIبر مبنای مجموعهی قوانین اجتماعی ،SGB II
دریافتکنندگان کمک دولتی جهت معاش و دریافتکنندگان کمک پایهای بر مبنای مجموعهی قوانین اجتماعی
 ،SGB XIIدریافتکنندگان خدمات بر مبنای قانون خدمات ویژهی پناهجویان و دریافتکنندگان کمک هزینهی
€ 2,75
مسکن
 .bسایر کاربران

€ 5,50

 1.1دسترسی یکساله به امانت دیجیتال

€ 11,00

 .1جریمه های دیرکرد
 1.1جریمه های دیرکرد در بازگشت منابع
 .aبرای بازیهای ویدئویی ،دی وی دی ،بلو ری برای هر روز کاری
هر واحد
 .bسایر منابع برای هر عنوان ،هفتهای
 .cکاربران زیر  18سال ،موسسات آموزشی در شهر پوتسدام

€ 1.50
€ 1,00
نصف هزینهی ذکر شده در
شمارهی  2.1 aو b

 1.1هر هفتهای که شروع شده یک هفته کامل به شمار میرود .در صورت دیرکرد در بازگشت منابع ،یک روز مهلت بدون
جریمه داده میشود.
 1.1جریمهی دیرکرد هر واحد حد اکثر  € 26و برای کاربران زیر  18سال  € 13است.
 1.1وظیفهی پرداخت جریمهی دیرکرد با سر رسیدن تاریخ اتمام امانت بدون نیاز به اخطار یا یادآوری بارگشت به وجود میآید.
 .1استفاده از کامپیوتر و اینترنت
 1.1استفاده از کامپیوتر با دستگاه های سکهای هر نیم ساعت

€ 1,50

 1.1استفاده از اینترنت با کارت عضویت معتبر پس از دو ساعت روزانه ،هر نیم ساعت

€ 0,50

 .1پرینت و کپی
 1.1کپی سلف سرویس

اعالمیه

FHCSRAREPF/ ISRAF
 1.1پرینت
ا) سیاه و سفید  A4هر صفحه
ب) رنگی  A4هر صفحه

€ 0.10
€ 0.30

 4.3پرینت از اسکن میکروفیلم
ا) سیاه و سفید  A4هر صفحه
ب) سیاه و سفید  A3هر صفحه

€ 0.50
€ 1.00

 .5تعرفهی فکس
 5.1داخلی هر صفحه

€ 0.50

 5.2خارج از کشور هر صفحه

€ 1.00

 .6امانت منابع پرفروش

€ 2.00

 .7هزینهی رسیدگی
 7.1هر بار یافتن آدرس

€ 5.50

 7.2برای دومین یادآوری بازگشت ،برای هر اخطار

€ 2.00

 7.3هربار تهیهی نسخهی جایگزین برای منابع بازگردانده نشده یا آسیب دیده

€ 5.50

 7.4برای کپیهای میکروفیلم سفارش داده شده ،هر سفارش
 15دقیقه (در کنار )4.3

€ 8.25

 7.5تحقیقات برای کاربران بدون عضویت ،هر  15دقیقه € 8.25
 15دقیقه

€ 8,25

 .8حق خسارت
 8.1گم کردن راهنما یا جلد بازی ،هر راهنما/جلد

€ 5,50

 8.1گم کردن کلید کمد

€ 20,00

 8.1گم کردن یا آسیب رساندن به منبع ،هر منبع

هزینهی بازتهیه

 .9هزینهی پستی
برای هر یادآوری بازگشت ،هر اخطار ،هر اطالعرسانی برای آماده بودن منابع سفارش داده شده ،در صورت ارسال کپیها،
پرینتها یا منابع و در صورت استفاده از امانت بین کتابخانهای ،هزینهی پست باید پرداخته شود.
 .11امانت بین کتابخانهای
 11.1هر منبع یا کپی سفارش داده
 11.1بازپرداخت تمام هزینهها ،در صورتی که از سوی کتابخانهی امانتدهنده پرداخت شده باشد.

€ 2,00

 11.1هزینهها طبق شمارههای  9و  10نیز در صورت عدم امانت باید پرداخته شود.
 .11پیش درخواست /رزرو کردن
برای پیشدرخواستها و سفارشات بین شعب کتابخانه
هر سفارش

€ 0.50

این هزینه نیز در صورت عدم امانت منبع سفارش داده باید پرداخته شود.
 .12مهلت /بخشش
11.1
11.1

پرداخت هزینهها را میتوان به طور کلی یا تا حدودی به تعویق انداخت؛ در صورتی که پرداخت به موقع آن برای
بدهکار بسیار دشوار باشد و خود تعویق مانع دریافت هزینهها نشود .جهت تصویب مهلت ،باید درخواست داده شود.
بخشش هزینهها به طور کلی یا جزئی در صورتی امکانپذیر است که وصول آنها در موردی خاص غیرعادالنه باشد.

 .11سایر موارد
تغییرات تعرفهها به وسیلهی اعالمیهی دیواری در کتابخانهی شهر پوتسدام و استان براندنبورگ اعالم میشود.
 .11رسمیت یافتن
این آییننامهی تعرفه ،در تاریخ  07.09.2013رسمیت خواهد یافت.

